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---------------------------

Σηελ Πάηξα θαη ζηελ Αίθοςζα ηηρ Οικονομικήρ Επιηποπήρ (κηίπιο Λαδόποςλος),
ζήκεξα, ηην 25η Φεβποςαπίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 12:00, κεηά απφ γξαπηή
πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 7/21-2-2020, ήιζαλ
γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (22) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα παξαθάησ Μέιε ηεο
Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 3]
Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 4] Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο, 5]
Παλαγηψηεο Μειάο – ηαθηηθφ κέινο, 6] Ισάλλεο Τζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 7] Πέηξνο
Ψσκάο – ηαθηηθφ κέινο θαη 8] Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο.
Οη θ.θ., Φψηηνο Γεκαθφπνπινο, Αθξηβή Σακνχξε-Βαγελά, Νηθφιανο Παπαδεκάηνο
θαη Μαξία Φηινπνχινπ δελ ήιζαλ ζηε ζπλεδξίαζε αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, εηζάγεη ην αξηζ. (14) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο,
«Δμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ Αρατθνχ Οκίινπ Ξηθαζθίαο γηα
ηελ δηνξγάλσζε ηνπ 1νπ Γηεζλνχο Τνπξλνπά Ξηθαζθίαο «Παηξέαο»» ζέηνληαο ππφςε ησλ
κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. 2488/21-02-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ
Αλαπιεξσηή θ. Γεκάξρνπ θαη δηαβάδεη ηελ ππ’ αξηζ. 2324/19-02-2020 εηζήγεζε ηνπ θ.
Αληηδεκάξρνπ Παηδείαο θαη Αζιεηηζκνχ (Τκήκα Άζιεζεο, Πνιηηηζκνχ θαη Νέαο Γεληάο), ε
νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: Τνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο - ΘΔΜΑ:
΄΄Δμεηδίθεπζε πίζησζεο γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ Αρατθνχ Οκίινπ Ξηθαζθίαο γηα
ηελ δηνξγάλσζε ηνπ 1νπ Γηεζλνχο Τνπξλνπά Ξηθαζθίαο «Παηξέαο»΄΄. - Κχξηε Πξφεδξε - Ο
Αρατθφο Σχιινγνο Ξηθαζθίαο πξφθεηηαη λα δηνξγαλψζεη ζηελ πφιε καο, ην 1νπ Γηεζλέο
Τνπξλνπά Ξηθαζθίαο «Παηξέαο». -Μεηά απφ ην επηζπλαπηφκελν αίηεκα ηνπ Αρατθνχ
Σπιιφγνπ Ξηθαζθίαο κε αξ. πξση. , παξαθαινχκε φπσο εηζεγεζείηε ζην Σψκα ηελ
εμεηδίθεπζε ηεο εγγεγξακκέλεο ζηνλ Κ.Α. 00-6735.00000 νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020
πίζησζεο πνζνχ 1.000,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε
ηνπ Αρατθνχ Σπιιφγνπ Ξηθαζθίαο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζεη
ν Σχιινγνο ζηηο απαηηήζεηο ηεο παξαπάλσ αζιεηηθήο εθδήισζεο. -Η δηαδηθαζία ζα γίλεη
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 1) Ν.3731//08, 2) Ν.3463/2006 α.75 π. ζη 12,
α.158,π.1, π.2, π.3, π.5α, 3) Ν.3801/2009 α,37 π.2α, 2β, 4) Ν.2362/1995,α21,π.1, 5)
λ.3852/2010,α.72,π.1, 6) Π.Γ.80/2016, 7) 4412/2016, 8) 4555/2018. -Η απφθαζε ζα
θνηλνπνηεζεί ζηνλ επηρνξεγνχκελν θνξέα. -Γηεπθξηλίδεηαη φηη ζχκθσλα κε ην άξζξν 10Β
ηνπ Ν3861/2010 φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 16 Ν.4305/2014, ζε πεξίπησζε πνπ ην
πνζφ ησλ ζπλνιηθψλ επηρνξεγήζεσλ απφ θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο ππεξβεί ηηο ηξεηο
ρηιηάδεο (3.000) επξψ ζπλνιηθά εηεζίσο, νη επηρνξεγνχκελνη θνξείο νθείινπλ λα αλαξηνχλ
ζην Μεηξψν Δπηρνξεγνχκελσλ Φνξέσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα ηα ζηνηρεία ησλ
δαπαλψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηα πνζά ησλ επηρνξεγήζεσλ. - Ο Αληηδήκαξρνο Παηδείαο θαη
Αζιεηηζκνχ θ. Παλαγηψηεο Πεηξφπνπινο».
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Η Οικονομική Επιηποπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν, είδε ηελ εηζήγεζε ηνπ
αξκφδηνπ εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ θαη ην ππ’ αξηζ. 7600/14-2-2020 αίηεκα ηνπ Αρατθνχ
Σπιιφγνπ Ξηθαζθίαο «Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο»,

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ:
Εξειδικεύει πίζησζε, πνζνχ 1.000,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ), ζε βάξνο
ηνπ Κ.Α. 00-6735.00000 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2020, πνπ
απαηηείηαη γηα ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ηνπ Αρατθνχ Σπιιφγνπ Ξηθαζθίαο «Ο Μέγαο
Αιέμαλδξνο», ε νπνία είλαη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα αληαπεμέιζεη ν Σχιινγνο ζηηο
απαηηήζεηο ηνπ 1ος Διεθνούρ Σοςπνοςά Ξιθαζκίαρ «Παηπέαρ».
Η δηαδηθαζία ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 1) Ν.3731//08, 2)
Ν.3463/2006 α.75 π. ζη 12, α.158,π.1, π.2, π.3, π.5α, 3) Ν.3801/2009 α,37 π.2α, 2β, 4)
Ν.2362/1995,α21,π.1, 5) λ.3852/2010,α.72,π.1, 6) Π.Γ.80/2016, 7) 4412/2016, 8)
4555/2018, 9) Ν.4625/2019 άξζξν 14 παξ. 1.
Η απφθαζε ζα θνηλνπνηεζεί ζηνλ επηρνξεγνχκελν θνξέα.
Γηεπθξηλίδεηαη φηη:
Ο Αρατθφο Σχιινγνο Ξηθαζθίαο «Ο Μέγαο Αιέμαλδξνο», πξφθεηηαη λα δηνξγαλψζεη
ζηελ πφιε ηεο Πάηξαο, ην 1ο Διεθνέρ Σοςπνοςά Ξιθαζκίαρ «Παηπέαρ».
Σχκθσλα κε ην άξζξν 10Β ηνπ Ν.3861/2010 φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 16
Ν.4305/2014, ζε πεξίπησζε πνπ ην πνζφ ησλ ζπλνιηθψλ επηρνξεγήζεσλ απφ θνξείο ηεο
Γεληθήο Κπβέξλεζεο ππεξβεί ηηο ηξεηο ρηιηάδεο (3.000) επξψ ζπλνιηθά εηεζίσο, νη
επηρνξεγνχκελνη θνξείο νθείινπλ λα αλαξηνχλ ζην Μεηξψν Δπηρνξεγνχκελσλ Φνξέσλ
ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γηαχγεηα ηα ζηνηρεία ησλ δαπαλψλ, νη νπνίεο αθνξνχλ ζηα πνζά ησλ
επηρνξεγήζεσλ.
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